Rotary International, District 2241
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis

COMUNICAT DE PRESĂ
Cupa „Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis la Șah” – ediția a II-a, 16 mai 2015
- continuă inițiativa de încurajare a practicării sportului minții de la vârste fragede În dorința de a promova șahul ca sport al minții și de a-i îndemna pe cei interesați să-l practice de la o vârstă
fragedă, Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis organizează, pentru al doilea an la rând, un eveniment
șahistic destinat preșcolarilor și elevilor de clasele I-VIII, la care sunt așteptați să participe șahiști nu doar
din Alba, ci și din țară, anul trecut înscriindu-se peste 150 de participanți din nu mai puțin de 6 județe.
Competiția va avea loc sâmbătă, 16 mai 2015 și este organizată în parteneriat cu Clubul Municipal de Șah
Alba Iulia și Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" din Alba Iulia, cea care de altfel va găzdui evenimentul.
În premieră, competiția de anul acesta este promovată și de Federația Română de Șah, site-ul acesteia
oferind toate informațiile necesare iubitorilor șahului care doresc să participe la evenimentul albaiulian. Mai
mult, rezultatele pe care le vor înregistra jucătorii cu rating mai mare de 1001 vor fi recunoscute oficial și
vor conta în "zestrea" de puncte pe care fiecare șahist și-o dorește cât mai consistentă.
Competiția are două secțiuni, una pentru concurenți nelegitimați sau legitimați la Federația Română de Șah
și având rating 1001, iar alta pentru competitori legitimați, având rating mai mare de 1001. În cadrul fiecărei
secțiuni se va concura pe grupe de vârstă, de la preșcolari și până la elevii de clasa a VIII-a. Se vor juca cinci
runde în sistem elvețian sau sistem turneu, în funcție de numărul de participanți. Timpul de joc este de 15
minute / partidă (timp de joc pentru fiecare jucător).
Organizatorii vor acorda, pentru fiecare secțiune: trofeu pentru locul întâi, medalii pentru primii trei clasați
și diplome pentru toți participanții.
Înscrierile se fac telefonic sau prin e-mail la:
- Marius Ceteraș, telefon 0745-633805, e-mail: marius.ceteras@gmail.com, sau
- Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis, telefon 0723-336511, email: office@rotaryalba.ro
Participanții vor prezenta la înscriere carnetul de elev sau adeverința eliberată de instituția de învățământ la
care studiază, din care să rezulte clasa în care sunt înscriși. Nu se percepe taxă de participare. Înscrierile se
pot face până la data de 12 mai 2015, orele 20.
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